
wymagane: wniosek (zał. 1) + załącznik 11
opcjonalne: w przypadku, gdy Ciebie dotyczy: 6, 7, 8, 9, 10

Jeżeli składasz wniosek po raz drugi w tym samym roku akademickim, 
ale na semestr letni, i dochody Twoje i Twojej rodziny nie uległy 
zmianie, złóż tylko wniosek z załącznika 5 + załącznik 11

O jakie świadczenie chcesz złożyć wniosek?

STYPENDIUM
SOCJALNE

STYPENDIUM
DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM
REKTORA ZAPOMOGA

Przeczytaj Regulamin oraz jeżeli Ciebie to dotyczy: informacje z załączników A i B. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną 
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (RODO) (załącznik C).
Pobierz odpowiednie druki według poniższej instrukcji. Pobrane pliki PDF są aktywnymi formularzami – wypełnij je 
komputerowo, wydrukuj, podpisz i dostarcz do uczelni.

STYPENDIUM SOCJALNE

wymagane: wniosek (zał. 2) + załącznik 11 + 
kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wymagane: wniosek (zał. 3) + załącznik 11,
uzupełnij trzecią stronę wniosku o Twój rodzaj aktywności dotyczącej
działalności naukowej, aktywności społecznej oraz innych działań na rzecz uczelni

STYPENDIUM REKTORA

wymagane: wniosek (zał. 4) + załącznik 11
opcjonalne: dokumenty potwierdzające, że znalazłeś się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

ZAPOMOGA

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
6: Zaświadczenie o dochodzie trzymiesięcznym z tytułu zatrudnienia
7: Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia netto z pierwszego miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
8: Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
9: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób �zycznych, osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy

10: Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby �zyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy

11: Wniosek o przekazywanie świadczeń pomocy materialnej na rachunek bankowy

Jeżeli składasz kilka wniosków, 
do każdego dołącz załącznik 11, 
nawet jeżeli są tam te same dane 
(możesz przygotować jeden 
załącznik i wydrukować go 
i podpisać kilkukrotnie).

GDAŃSKA  
SZKOŁA  WYŻSZA
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